
 

 

Persbericht 

 

Velison Wonen verduurzaamt haar woningen in snel tempo 

IJmuiden - Het beleidsvoornemen van woningcorporatie Velison Wonen om de 

energieprestaties van haar woningbezit zodanig te verbeteren dat in 2017 gemiddeld 

energielabel C (energie-index 1,41 - 1,80)  wordt bereikt, is in het eerste kwartaal van 2016 al 

ruimschoots gerealiseerd. Duurzaamheid is voor Velison Wonen een belangrijk thema.  Door te 

investeren  in duurzaamheid en energiebesparing, worden de energielasten voor huurders 

verlaagd, het wooncomfort verbeterd en wordt een bijdrage geleverd aan een beter milieu.  

Duurzaamheidsmaatregelen 

De komende tien jaar investeert Velison Wonen  € 26,5 miljoen aan energiebesparingsprojecten voor 

ruim 100 woningen per jaar. Hierbij wordt een breed pakket duurzaamheidsmaatregelen toegepast.  In 

2014 werden de isolatiewerkzaamheden aan 148 woningen aan de Bornstraat in Velsen-Noord 

afgerond. Een paar maanden later waren ook de isolatiewerkzaamheden aan 118 woningen in 

Duinwijk klaar. Dit jaar startte het groot onderhoudsproject van 122 woningen aan de Melklaan e.o. in 

Velsen-Noord. Bij dit project worden door Velison Wonen voor het eerst op grote schaal zonnepanelen 

toegepast.  Door het aanbrengen van de zonnepanelen en de isolatiemaatregelen, worden de 

woningen in één klap naar label A gebracht. Velison Wonen wil de ervaring met het toepassen van 

zonnepanelen, gebruiken voor verdere projecten.  

Nieuwbouw 

Zowel het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen als het plaatsen van energiezuinige installaties 

bij planmatig onderhoud dragen bij aan een duurzamer woningbezit. Door deze projecten  kwam de 

verduurzaming van het woningbezit van Velison Wonen in een stroomversnelling. Daarbij komt nog  

het positieve effect dat het toevoegen van nieuwe woningen met een hoge energieprestatie heeft op 

het gemiddelde energielabel.  De komende drie jaar wil Velison Wonen nog ongeveer 100 

nieuwbouwwoningen toevoegen.  

Label B in 2020 

Door  de voortvarendheid waarmee de verduurzaming van het woningbezit van Velison Wonen 

verloopt, lijkt ook het volgende doel; een gemiddeld label B (energie-index 1,21-1,40) voor het 

woningbezit van Velison Wonen in 2020 binnen bereik.  

 


